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Legislativo retoma Sessões Ordinárias
O vereador Fernando Dourado (PSD), frisou que
neste segundo período legislativo de 2012 como no
primeiro, deve transcorrer com tranqüilidade, porém
com muito trabalho. Com a presença de autoridades
convidadas e a maioria dos 35 vereadores. Fernando
Dourado (PSD) criticou o prefeito Duciomar Costa
pelo aumento da tarifa de ônibus que passou de 2,00
reais para 2,20 centavos. “Não entendo como o prefeito
deu apenas 4,88 % de aumento para os servidores municipais enquanto que para os empresários a majoração
tarifária do ônibus foi de 10 %. Denominando a administração de Duciomar como “ cheia de aberrações”
Fernando Dourado disse que o aumento das tarifas de
ônibus foi mais um ato de vergonhoso do prefeito”

Prefeito quer enfiar maracutaia goela abaixo
No final de junho, antes do recesso, o Prefeito Duciomar encaminhou a Câmara um projeto de Lei que
visa transformar a CTBel em autarquia. “Na verdade o
prefeito está querendo criar uma nova instituição para
tomar conta dos transportes urbanos e da mobilidade
em Belém, uma autarquia. Tenta acabar, inclusive, com o
Conselho Municipal de Transito que é, ainda, que muitas
vezes, controlado pelo Prefeito, a única instância de representativade popular nessa questão”, disse o Vereador
Dourado de cima da Tribuna ao se manifestar contrário
ao projeto. Mas ele foi além: “Pode até parecer interessante criar uma espécie de agência reguladora, mas, existe
alguns detalhes nesse projeto do Prefeito que deve preocupar a todos. Inicialmente, eu perguntaria o porque de
só agora ele está apresentando esse projeto, há seis meses
do final de sua gestão? No mínimo eu digo ser anti ético,
pois, o certo seria o próximo prefeito conduzir esse processo. E porque ele quer que o mandato da diretoria dessa autarquia, que terá autonomia, até mesmo, para definir
o preço das passagens e conceder o direito de exploração
a determinadas empresas, dure cinco anos? Quer dizer
se aprova agora, ele nomeia quem quer (sim, porque se a
CMB nega duas vezes os nomes indicados por eles, ele
mesmo nomeará os componentes) e sua “turma” ficará
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os quatro anos do próximo prefeito dirigindo a autarquia. Parece até brincadeira, não é mesmo?”
Fernando Dourado disse que se depender dele, “esse
projeto não passa, pois, precisa ser melhor discutido para
que possa ser mais eficiente aos interesses da população
e não de um determinado prefeito e sua turma”.

NÃO FALTOU A UMA SÓ SESSÃO ORDINÁRIA NA CAMARA.
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Homenagem aos Pais.

Um momento único entre filhos e pais onde a emoção, o amor e o carinho devem
prevalecer.
O pai geralmente é o primeiro herói de nossa infância, a imagem arquetípica
de nosso protetor, mentor, amigo e orientador. Um pai é a viva representação
do herói perfeito, sem super poderes, mas, com muito amor para dar aos seus
filhos. Um Pai dá conselho e encorajamento quando a gente precisa, se importa
com as coisas que são importantes para a gente e fica feliz com o nosso sucesso
e felicidade, a vida inteira!
Muitas vezes um filho vive tanto tempo com seu pai e mesmo assim não consegue falar ou expressar todos os seus sentimentos, aproveite esse momento
para agradecer ao seu pai, pelos abraços, risos, alegrias, e momentos especiais
a cada dia e dizer o quanto você o ama. Um momento entre pai e filho onde a
emoção e o carinho ganham força e se completam com um forte abraço.
Feliz Dia dos Pais, para todos os papais. (Texto de Alessandra Nogueira)

E como de costume, não poderia faltar a homenagem em forma de poema.
Pai é Pai - (Autor Desconhecido)
Pode ser novo, pode ser velho;
Pode ser branco, negro ou amarelo;
Pode ser rico ou pobre;
Pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado;
Pode ser feliz ou infeliz;
Pode estar aqui ou já ter ido embora;
Pode ter tido filhos ou adotado-os;
Pode usar terno ou tanga;
Pode ser Deus ou humano;
Pode ser tanta coisa ou simplesmente PAI.
Mas todos, sem faltar um sequer fazem parte da Criação.
Que não só hoje,
mas em todos os dias desta vida
possas ser lembrado como aquele que:
muitas vezes não dormiu,
muitas vezes ficou pensando
na comida para levar para casa,
muitas vezes engoliu sapos,
muitas vezes chorou escondido,
muitas vezes gargalhou,
muitas vezes perdeu a hora,
mas nunca deixou de pensar
na coisa mais importante da sua vida: Seu(s) filho(s).
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